
Gesprekstaart
G R A T I S  D O W N L O A D

Gesprekskaartjes voor als de scholen weer open gaan.

 
 

De eerste schooldagen na de meivakantie zullen gevuld
zijn met onderlinge gesprekken en hernieuwd contact
maken. Om jou als professional daar bij te helpen,
hebben wij gesprekskaarten gemaakt. 
 
 

Spelsuggestie: 
Laat de vragen/aanvulzinnen in kleine groepjes
bespreken en leg je oor links en rechts goed te luisteren.
Maak eventueel korte aantekeningen. 
Deze aantekeningen kun je gebruiken tijdens de
evaluatiegesprekken die aan het eind van het schooljaar
wellicht nog zullen worden gevoerd.



Hoe heb je de zes
weken verplicht

vrij van school zijn
ervaren?



Ben je de
afgelopen weken

bang geweest?



Wie was 
en is jouw grote

steun en
toeverlaat?



Welke oplossing
heb je gevonden
voor iets dat je

vervelend vond?



Waar heb je van
genoten?



Waar werd je heel
blij van?



Wat was voor jou
de grootste

verandering?



Wat heb je de
afgelopen weken

geleerd?



Welke spelletjes
heb je gespeeld?



Wat heb je in de
corona-periode
voor het eerst

gedaan?



Wat heb je het
meest gemist?



Wat heb je
helemaal niet

gemist?



Wie heb je het
meest gemist?



Welk feestje heb
je gevierd?



Hoe heb je
contact met

vrienden
gehouden?



Hoe kunnen we
contact houden
met de andere
helft van onze

groep?



Hoe blijf jij op
de hoogte van de

corona-
maatregelen?

Nieuws



Waar heb jij nu
behoefte aan?



Met welk weertype
kun jij jezelf nu

vergelijken?



Wat ik me nu wel
afvraag, is …



Het vervelendst
van de corona-

periode thuis vond
ik …



Het fijnst van de
corona-periode
thuis vond ik …



Wat ik graag zou
willen …



Ik maak me zorgen
over …



Een voordeel van
de lange periode

thuis, was voor mij
…



Wat kunnen we
doen voor mensen
in onze buurt die

eenzaam zijn?



Ken jij mensen
die zich

momenteel heel
eenzaam voelen?



Ken jij mensen
die ziek werden

van corona?



...........


